
8. TESZT 

Az eredmény egyenlő a pénzbevételek és pénzkiadások különbségével. 

 Igaz 

 Hamis 

Az eredménykimutatás feladata, hogy részletesen bemutassa az eredmény keletkezésére ható főbb 

tényezőket és az adózott eredmény összetevőit. 

 Igaz 

 Hamis 

Milyen típusú eredménykimutatás állítható össze a következő adatokból: Értékesítés nettó árbevétele, 

értékesítés közvetlen költségei, értékesítés közvetett költségei, Egyéb bevételek? 

 Összköltséges 

 Forgalmi 

Milyen típusú eredménykimutatás állítható össze a következő adatokból: Értékesítés nettó árbevétele, 

Értékcsökkenési leírás, anyagköltség, igénybevett szolgáltatások értéke, bérköltség, bérjárulék, aktivált saját 

teljesítmények értéke. 

 Összköltséges 

 Forgalmi 

Az üzemi (üzleti) eredmény kétféle – összköltséges és forgalmi típusú – levezetése különböző eredményt is 

mutathat az adott cégnél ugyanarra a beszámolási időszakra. 

 Igaz 

 Hamis 

Az eredménykimutatás a mérleg egy sorának, a Pénzeszközöknek a részletes levezetése. 

 Igaz 

 Hamis 

Az adózott eredmény az eredményt terhelő adófizetési kötelezettség (a számított adó csökkentve az 

adókedvezmények összegével) levonása utáni eredményt mutatja. 

 Igaz 

 Hamis 

Az adózott eredmény nem más, mint a tárgyévi tevékenység eredményének a saját tőkéhez való 

hozzájárulása. 

 Igaz 

 Hamis 

Az adózott eredmény az üzemi (üzleti) eredmény és a pénzügyi műveletek eredményének összevont 

egyenlege. 

 Igaz 

 Hamis 



Az alábbiak közül melyik felsorolás mutatja helyes sorrendben az eredménykategóriát? 

 Üzemi (üzleti) tevékenyséf eredménye, Pénzügyi műveletek eredménye, Adózás előtti eredmény, 

Adózott eredmény 

 Adózott eredmény, Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, Pénzügyi műveletek eredménye, Adózás 

előtti eredmény 

 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, Adózás előtti eredmény, Pénzügyi műveletek eredménye, 

Adózott eredmény 

Az Aktivált saját teljesítmények azokat a közvetlen költségeket összesítik, amelyekből az adott időszakban 

ráfordítás lett. 

 Igaz 

 Hamis 

Az Aktivált saját teljesítmények azokat a közvetlen költségeket összesítik, amelyekből az adott időszakban 

nem lett ráfordítás. 

 Igaz 

 Hamis 

Az üzemi (üzleti) eredmény mutatja annak a tevékenységnek a jövedelmezőségét, amelyre a vállalkozást 

létrehozták. 

 Igaz 

 Hamis 

Aktivált saját teljesítmények értéke = termelési költség - értékesítés közvetlen költsége - értékesítés 

közvetett költsége. 

 Igaz 

 Hamis 

Az eredmény egyenlő a hozamok és ráfordítások különbségével. 

 Igaz 

 Hamis 

Az adózás előtti eredmény az üzemi (üzleti) eredmény és a pénzügyi műveletek eredmény összevont 

egyenlege. 

 Igaz 

 Hamis 

Az eredménykimutatás kétféle levezetése között az aktivált saját teljesítmények teremtik meg az 

átjárhatóságot. 

 Igaz 

 Hamis 


